
 1 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA 

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constanţa, cod poştal: 900664 
Tel.: +40 (0)241 611 913,  Fax: +40 (0)241 618 880 

www.isjcta.ro   e-mail: isj-cta@isjcta.ro  
 

 
 

 
 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA 

 

2012 - 2016 
 

             

 
                                

 

 

                                                                       

                                                                       

 

 

 

 

Morală 
 

 

Coordonare 

 

 

Demnitate 

 

 

Coerenţă 

 
Responsabilitate 

 

 

Competenţă 
 

 

Educaţie 
 

Valori şi 

principii 

promovate: 



 2 

 

Viziunea instituţională porneşte de la valorizarea şi valorificarea resursei umane, ca element de 

bază în elaborarea unei politici de sprijin, consiliere, consultanţă, evaluare cu sens de 

dezvoltare întru promovarea şi recunoaşterea valorilor autentice în context european. 

 

 

Misiunea   Inspectoratului Şcolar Judeţean  Constanţa, ca instituţie coordonatoare a reţelei 

şcolare judeţene, promovează  comunicarea, interrelaţionarea, spiritul  de echipă, devenirea 

personală şi organizațională. 

 

   

 Inspectoratul Şcolar Judeţean  Constanta, ca promotor al inovării şi schimbării individuale şi 

organizaţionale, îşi propune să traducă în obiective specifice la nivel judeţean, principalele 

obiective generale ale  politicilor educaţionale. 

 

 

 

Obiective generale: 
 

 

 Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi, formarea competenţelor cheie;  

 Asigurarea echităţii în educaţie;  

 Calitate în managementul instituțional din  învățământul de stat și particular;  

 Calitatea procesului de învăţământ;  

 Susținerea politicilor educaționale extracurriculare şi extraşcolare; 

 Cooperare internaţională; 

 Programe sociale. 
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Obiectivele specifice identificate: 
 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie; 

 Creşterea gradului de  autonomie a sistemului educaţional la nivelul unităţilor  şi 

instituţiilor de învăţământ;  

 Asigurarea unui management de calitate în unitățile școlare de stat și particulare   

 Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea de proiecte, 

programe specifice, proiecte europene;   

 Sprijin privind modernizarea bazei materiale;   

 Respectarea principiului dialogului social;   

 Consolidarea relațiilor de parteneriat între învățământul superior și cel preuniversitar; 

 Îndrumare, monitorizare, consiliere și audit a unităților şcolare; 

 Dezvoltarea relațiilor de parteneriat comunitar; 

 Promovarea unei  imagini pozitive în comunitate. 

                        

 

Rezultate preconizate: 
 

 Calitatea actului educaţional; 

 Eficientizarea managementului instituțional;   

 Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale în accesarea fondurilor europene ;  

 Armonizare comunitară şi instituţională;  

 Îmbunătăţirea accesului la educaţie a grupurilor defavorizate;  

 Crearea unei culturi a autoevaluării instituţionale, ca prim pas în pregătirea şcolilor 

pentru evaluări externe;  

 Colaborare, intervizare învățământ de stat și particulare.  

 

             Obiectivele enunțate se vor regăsi în planurile manageriale anuale ale ISJ Constanța  şi 

în planurile operaţionale ce pot fi realizate în funcţie de grupuri ţintă vizate sau de obiective 

apărute din realităţi imediate. 

 

                                                         Inspector Şcolar General, 

                                                         Prof. dr. Răducu  Popescu 

 

 


